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Afvalbingo Landelijke  Opschoondag  19  maart  2016

Op zaterdag 19 maart doen wij als gemeente weer mee met de Landelijke Opschoondag van Nederland

Schoon. Een dag waarop (buurt)verenigingen, buurtpreventieteams, scholen, winkeliers, bedrijven en

gemeenten in heel Nederland samen hun buurt schoonmaken. Dit jaar staat de Landelijke Opschoondag

bij ons in het teken van de Afvalbingo! Iedereen wint een schone buurt, maar één vereniging wint ook

nog eens een mooie (buurt)barbecue met een maximale waarde van € 500,00. Dit is dubbel prijs. Doe

ook mee!

Afvalbingo

Iedereen kan meedoen aan de Afvalbingo. Er is een bingo voor kinderen en een voor de totale vereniging.

Kinderen krijgen bij de start van de actie een Afvalbingokaart. Op het moment dat zij tijdens het

schoonmaken vijf verschillende soorten afval hebben afgestreept kunnen ze de kaart inleveren. Een

volle kaart levert een klein prijsje op.

Met de hele vereniging bingo je ook mee met volle zakken zwerfafval. Je maakt een foto van je vereniging

met de volle zakken en plaatst deze op de facebook- of twitterpagina van de gemeente. Elke zak heeft

een eigen bingocode. Uit de ingezonden codes trekt de wethouder direct na afloop van de actie een

winnaar. Zo kan jouw vereniging na een paar uurtjes schoonmaken de winnaar zijn van een mooi bar-

becuefeest. Dat kan in de zomer nog wel eens van pas komen. De uitgebreide spelregels ontvang je na

aanmelding.

Samen houden we de omgeving schoon

Op 19 maart ga jij samen met je buren, teamgenoten of leden van je vereniging een gebied schoonmaken.

Jullie bepalen zelf welk gebied dit is en de tijd waarop dit gebeurt. Het is het makkelijkste als je voor

je eigen buurt kiest. Maar je kunt natuurlijk ook in een natuurgebied of langs belangrijke fietsroutes

aan de slag gaan. De gemeente zorgt dat bij aanvang van de schoonmaakactie handschoenen, vuilnis-

zakken en grijpers aanwezig zijn en haalt deze spullen en de volle vuilniszakken ook weer op.

Aanmelden

Wil je meedoen met de Afvalbingo, laat het ons dan uiterlijk 7 maart a.s. weten. Stuur een e-mail naar

info@onsburo.eu en vermeld daarbij:

- de naam van de vereniging

- contactpersoon voor de Afvalbingo

- het gebied/de straten die je wilt gaan schoonmaken

- het adres waar de gemeente de materialen kan brengen en ophalen

- inschatting van aantal deelnemende leden.

Wij sturen je een bevestiging met daarin de spelregels en raamposters. Deel deze uit aan de leden die

meedoen. Zo kan iedereen zien dat jij een schone buurt belangrijk vindt.

Heb je nog vragen, neem dan contact op met:

- onsburo, Nick Couwenberg 06 – 54217002;

- gemeente Bladel, Jan Schilders 0497 – 361683.

Graag tot bij de Afvalbingo!

Lagere eigen bijdrage voor begeleiding in de Kempengemeenten

Per 1 januari 2015 is de maatwerkvoorziening begeleiding ondergebracht bij de Wmo. Daarmee is be-

geleiding onder verantwoordelijkheid van de Kempengemeenten komen te vallen. Bij de maatwerkvoor-

ziening begeleiding kunt u onder andere denken aan woonbegeleiding en dagbesteding.

Inwoners die begeleiding ontvangen zijn hiervoor een eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte van deze

eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen en vermogen.
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Vanaf 1 januari 2016 is de kostprijs van begeleiding naar beneden bijgesteld. Dit kan invloed hebben

op de hoogte van de eigen bijdrage. Deze kan hierdoor namelijk lager worden.

Indien u in 2015 bent gestopt met begeleiding vanwege de hoogte van de eigen bijdrage en begeleiding

voor u (nog) noodzakelijk is en u heeft hiervoor niet zelf een oplossing kunnen vinden, kunt u contact

opnemen met het Zorgloket, geopend van ma t/m vr 9.00-12.00 uur of via telefoonnummer 0497-361636.

Samen met u kan worden bezien of u misschien in 2016 een lagere eigen bijdrage voor begeleiding

bent verschuldigd.

Lood gestolen van gemeentelijke gebouwen

De gemeente Bladel wordt met enige regelmaat geconfronteerd met lood-diefstal van haar gemeente-

lijke gebouwen. Recent werd de voormalige gemeentewerf aan de Bleijenhoek 57 door vandalen bezocht.

Met een scherp voorwerp wordt het lood, wat is aangebracht om de naad tussen plat dak en opgaande

muren af te dichten, weggesneden. Vaak ontstaan er dan direct lekkages met alle gevolgen van dien.

Het herstel is een dure en inspannende activiteit. De ‘opbrengst’ van het lood weegt niet op tegen de

materiële schade en het bedrag wat voor het herstel nodig is.

Bent u ook slachtoffer. Doe aangifte.

Verzoek aan onze burgers en de buurtpreventieteams om verdachte situaties te melden (politie 0900-

8844 of 112 bij heterdaad)

Wij danken u alvast voor uw medewerking.

Een succesvol eerste jaar voor  Sympany  dankzij de inwoners van Bl a del

Het afgelopen jaar doneerden de inwoners van Bladel 34.796 kilogram textiel in de textielcontainers

van Sympany. Sympany bedankt hen voor deze mooie bijdrage.

Wat gebeurt er met het ingezamelde textiel

Het ingezamelde textiel wordt gesorteerd, omgepakt en verwerkt in de 3 vestigingen van Sympany in

Utrecht, Eindhoven en Assen. In 2016 komen er 3 vestigingen bij.

Textiel is te onderscheiden in ‘opnieuw te dragen’ en ‘niet opnieuw te dragen’ textiel.

Textiel dat opnieuw te dragen is, wordt verkocht aan textiel- en sorteerbedrijven. Textiel dat niet opnieuw

te dragen is, een groeiend deel, vindt zijn bestemming in nieuwe toepassingen. Samen met onze partners

komen wij tot betere inzichten en resultaten om van dit niet draagbare textiel nieuwe producten te laten

maken. Dit doen wij in samenwerking met diverse bedrijven en fashiondesigners met als mooi resultaat

nieuwe truien, spijkerbroeken maar ook isolerend en geluiddempend materiaal.

Wat gebeurt er met de opbrengsten van het ingezamelde textiel

Sympany werkt aan de zelfredzaamheid van mensen in binnen- en buitenland. In Nederland bieden

we werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In Angola, DR Congo, Ethiopië,

India en Malawi steunen we textiel gerelateerde projecten. In 2015 zijn daar 20.000 mensen gesteund

waarbij duurzaamheid en zelfredzaamheid een belangrijke rol spelen.

In Ethiopië ondersteunen we in samenwerking met Solidaridad een project dat het gezinsinkomen voor

30.000 mensen en hun families verbetert met activiteiten gericht op duurzame en inclusieve groei van

de Ethiopische kleding- en textielsector in overeenstemming met de internationale normen voor de

kledingproductie. Allemaal mogelijk gemaakt dankzij uw gedoneerde textiel.

Over Sympany

Sympany is een van de grootste charitatieve textielinzamelaars in Nederland. In 135 gemeenten wordt

met een kleine 50 medewerkers en bijna 2.400 textielcontainers jaarlijks ruim 23 miljoen kilogram textiel

ingezameld. Sympany is begin 2015 ontstaan uit een fusie tussen KICI en Humana.

(On)Plezierige buren?

Meestal gaat het samenleven in de buurt goed. Soms lukt dat even niet en kom je er met de buren en/of

buurtbewoners niet meer uit. Onze bemiddelaars bieden de juiste voorwaarden voor een gesprek tussen
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buurtbewoners en ondersteunen de bewoners tijdens het gesprek. Van de bewoners wordt verwacht

dat ze zelf mogelijkheden bedenken om er uit te komen. Dit levert oplossingen op, die voor hen zelf

goed voelen.

Het leren oplossen van conflicten in kleine kring draagt vervolgens bij aan een vreedzame samenleving

waarin plaats is voor mensen met verschillende leefstijlen en achtergrond. Met als doel prettig wonen

en leven in iedere straat of buurt binnen de gemeente Bladel.

Wilt u meer informatie of een gesprek dan kunt u contact opnemen met Ton Spanjers, Coördinator

Buurtbemiddeling gemeente Bladel (0497-361636 of 06-20840829)

Collectes

R.K. Parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus en Amnesty International collecteren van 13 tot en

met 19 maart 2016.
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